
 

Styrelsemöte Borås Löparklubb den 9 januari 2022 
 

Plats: Björkehov 
 
Närvarande: Lasse Jutemar, Karin Apelqvist, Marita Björk, Per Camén, Johan Bergstrand, 
Anton Wilson och Sara Jönsson. 
 
Öppnande av möte 
 

Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 
 
Föregående protokoll: Föregående protokoll från den 5 december 2022 godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 
Val av styrelse 
Styrelsen fattar följande beslut: 
 
Till ny kassör väljs Per Camén. 

Styrelsen fattar beslut att Per Camén och Lasse Jutemar väljs till firmatecknare var och en för sig. 

Till protokollssekreterare väljs Sara Jönsson. 
  
Ekonomi: 
Kassarapport: Redovisning av det ekonomiska läget. Kassarapport läggs till handlingarna. 
 
Medlemsutveckling: Klubben har vid detta möte 256 medlemmar. Sedan föregående styrelsemöte 
har klubben fått sex nya medlemmar. 
 
Inköp: 
Tidtagningsutrustning: Söker olika alternativ gällande tidtagningsutrustning. Per ska stämma av 
med Lars. Därefter ska styrelsen fatta beslut om inköp. 
 
Nummerlappar: Behov av inköp av nya nummerlappar. Lasse stämmer av med Lars.  
 
Racebelt: Anton har beställt cirka 50 som kommer levereras inom kort. Pris bestäms av styrelsen 
senare. 
 
Priser: Diverse priser och medaljer ska delas ut på kommande årsmöte. När det gäller 
utlottningspriser finns ett behov av fler. Lasse kollar med Lars om möjlighet till beställning av 
kassar.  
 

- Månadsutmaning. Per kollar på utlottning. 
- BLK-cup 
- Decemberutmaning 
- Februarimaran.  

 
Lasse fixar med beställning av medaljer. 
 
Kläder 
- Keps: Ett förslag är framtagit. Lars ska inhämta prisuppgift. 



- Mössa: Anton ska stämma av med Lars kring mössa. Vi har olika alternativ.   
- Kläder till löpledare: Lars arbetar med frågan och ska återkomma med alternativ. 
- Komplettering lista Fotriktigt: Lars får uppdatera lista gällande de alternativ vi erbjuder. 
 
Träning 
Lördagar: Marita rapporterar att det flyter på. 
 
Onsdagsintervaller: Anton fortsätter att göra schema/upplägg för både helhet och varje pass. 
 
Långpass/ Utflykter: Ellen ansvarar för långpass på långfredagen den 7 april 2023. Den 18 maj 
2023 planeras långpass på Sjuhäradsleden. Mer information kommer.  
 
Planering kommande aktiviteter: 
Fest/bowling: sker den 28 januari 2023. Anmälan behöver göras.  
 
BLK-cup: Styrelsen går igenom förutsättningarna för året. Lasse ordnar. 
 
Månadsutmaning 2023: Per ansvarar och ny utmaning läggs upp under april-november 2023. 
 
Februarimaran: Lasse informerar om antal anmälda hittills. Tävlingsledare är Lasse och Per som 
fortsätter planering. 
  
KM 2023: Dialog kring datum och ansvariga. 
 

- 5 KM landsväg vid Kolbränningen. Anton kollar på datum. 
- 10 000 meter. Blir någon gång i slutet av maj, troligen vecka 21. Anton kollar om 

Ryavallen är ledig.  
- 1 timma. Alternativ Ryavallen. Anton kollar på datum i slutet av september. 
- Terräng. På Björkehov den 30 augusti 2023. Tävlingsledare Johan.  

 
”Tre sjöar och en mosse”: Start sker mellan klockan 9-10.30. Bestämda sträckor. Kan rapportera 
in tid för dem som vill.  
 
Kypesjön den 12 februari 2023. Ansvariga Karin och Marita. 
Ramnasjön den 26 februari 2023. Ansvariga Marita och Sara. 
Pickesjön den 13 mars 2023. Ansvariga Lasse och Per. 
Kransmossen den 26 mars 2023. Ansvariga Johan, Per och Anton. 
 
Lasse skickar ut mer information. 
 
Stockholmsresa den 3 juni 2023: Lasse rapporterar att han inte fått mer information. Vi avvaktar.  
 
GB 12 den 6 juni 2023: Licens är ordnad av Lasse. Kommer läggas upp på ”Mitt lopp” senare. 
Kommer ingå i Västsvenska cupen. Kostnad 200 kronor, för medlemmar 50 kronor. Maxantal 
100 personer.  
Johan är bansvarig. En arbetsgrupp med bland annat Anton, Per och Marita fortsätter planering.  
Karin och Sara funktionärer.  
 
Årsmöte: Sker scoutstugan Brämhult den 20 mars 2023 klockan 18.00. Föredragningslista skickas 
ut separat minst tre veckor innan årsmötet. Styrelsens verksamhetsberättelse med 
årsredovisning/årsbokslut, revisionsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk plan kommer 



finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka innan årsmötet. Lasse ansvarar för 
verksamhetsberättelse och förslag på verksamhetsplan. Lasse kollar av med Lars kring 
revisionsberättelse. Per ansvar för ekonomisk plan.  
 
Utvärdering/rapporter 
RF/SISU:  Karin kollar upp med Agneta kring SISU-rapportering. 
SFIF: Efterfrågar årsredovisning. Lasse kollar upp. Lasse rapporterar att motion är inlämnad som 
kommer tas upp på SFIF – svenska förbundet.  
Västsvenska distriktet: Årsmöte är den 25 februari 2023. Av styrelsen blir Lasse utsedd att vara 
representant på årsmötet.    
 
Kommunikation 
Sociala medier: Dialog kring våra konton på FB, Instagram. Ellen kan lägga upp inlägg på 
klubbens sida på FB. 
Hemsida: Mattias Seaberg ansvarig och allt fungerar fint.   
 
Nästa styrelsemöte 
Måndag 13 februari 2023 klockan 18:00 hos Marita. Därefter är nästa möte måndag den 6 mars 
2023. Plats ännu inte bestämt. 
 
 
 
Vid pennan:    Ordförande: 
Sara Jönsson    Lasse Jutemar  


